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OFERTE SERVICIU
l Primăria comunei Mihai Eminescu 
organizează în data de 10 februarie 2016, 
ora 10.00, probă scrisă, 15 februarie 2016 
ora 10.00 interviul, concurs pentru 
ocuparea funcţiei publice vacante de 
execuţie de consilier clasa I, grad profe-
sional debutant, în cadrul Compartimen-
tului Asistenţă socială şi asistenţă 
comunitară al aparatului de specialitate 
al Primarului comunei Mihai Eminescu. 
Condiţiile de participare la concurs şi 
bibliografia se afişează la sediul Primăriei 
comunei Mihai Eminescu. Concursul va 
avea loc la sediul Primăriei Comunei 
Mihai Eminescu . Relaţii suplimentare se 
pot obţine la sediul Primăriei Comunei 
Mihai Eminescu, loc. Ipoteşti, com. 
Mihai Eminescu, jud. Botoşani sau la 
telefon 0331.103.246.

l Primăria Oraşului Bragadiru, judeţul 
Ilfov, organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea unei funcţii publice de 
execuţie, după cum urmează: 1. 
Consilier, clasa I, grad profesional asis-
tent– Biroul Registrul Agricol, Cadastru, 
Agricultură şi Spaţiul Locativ– Compar-
timent Registrul Agricol: -studii universi-
tare de licenţă absolvite cu diplomă, în 
specializarea agricultură, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă în specializarea agri-
cultură; -vechime în specialitatea 
studiilor: minim 1 an. Candidaţii trebuie 
să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art. 54  din Legea 188/1999 
privind statutul funcţionarilor publici 
(r2), cu modificările şi completările ulte-
rioare, cumulativ cu condiţiile specifice. 

Termenul de depunere a dosarelor este 
cel prevăzut de art. 49 alin. (1) din H.G. 
611/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv de 20 zile de la data 
publicării anunţului în Monitorul Oficial, 
Partea a III-a, la sediul Primăriei Oraş 
Bragadiru. Dosarul de înscriere la 
concurs trebuie să conţină în mod obliga-
toriu documentele prevăzute de art. 49 
alin. (1) din H.G. 611/2008. Concursul 
începe în data de 10.02.2016, orele 10:00 
–proba scrisă şi se desfăşoară la sediul 
Primăriei Oraş Bragadiru, judeţul Ilfov. 
Anunţul, bibliografia şi tematica de 
concurs se află afişate la avizierul unităţii 
şi pe site-ul unităţii. Relaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul Primăriei Oraş 
Bragadiru sau la telefon 021/4480795, 
interior 113. Persoana de contact: 
Andone Cristian– Anton.

VÂNZĂRI SPAȚII COMERCIALE
l De vânzare Hală industrială şi birouri, 
434mp, Şoseaua Berceni nr.104- peste 
drum de staţia de metrou Dimitrie 
Leonida. Aşteptăm oferte.  Tel. 
021.319.43.49, email: icpeteco.idv@
gmail.com.

CITAȚII
l Se citează pârâții Jugan Login și 
Jugan Nicolae în dosar nr. 698/265/2011 
al Judecătoriei Năsăud  în proces cu 
Covaci Floarea având ca obiect uzuca-
piune, succesiune, partaj pentru 
termenul din 16.02.2016

l Se citează pârâții Scridon Ilarion, 
Scridon Emil, Iloaie Grigore căs. cu 

Timoc Ioana, Ilieș Peter, Ilieș Maxim, 
Ilieș Ana, Ilieș Ianka, Nechiti Mihai, Ilieș 
Domnica, Ilieș Rakhel căs. cu Palage 
Ioan, Istrate Adrian în dosar nr. 
1398/265/2010 al Judecătoriei Năsăud, în 
proces cu Scridon Larion, având ca 
obiect succesiune cu termen de judecată 
la 16.02.2016

l Se citează numiții Morari Mihăilă, 
Mihaiu Gergely, Pop Ana născ. Zăgrean, 
Mihoiu Grigore, Zăgrean Anastasia, 
Dale Ana născ. Onigoaie, Morar George, 
Bartoș Grigore, Bartoș Silvia, Bartoș 
Veronica, Bartoș Victoria, Bartoș Silvia 
în calitate de pârâți în dosar nr. 
807/265/2012 al Judecătoriei Năsăud, în 
proces cu Morar Domnica, având ca 
obiect succesiune și partaj, cu termen la 
04.02.2016

l Se citează numitul Rus Ioan în calitate 
de pârât în dosar nr. 1659/265/2014 al 
Judecătoriei Năsăud, în proces cu 
Mureșan Ianoș, Mureșan Iulia și Urâte 
Paraschiva, având ca obiect acțiune în 
constatare, partaj, cu termen la 18.02.2016

l Se citează numiții Cîrdan Alexandru, 
Luci Iftinia, Bantos Marina, Mihali Ioan 
și Sot Maria în calitate de pârâți în dosar 
nr. 702/265/2014 al Judecătoriei Năsăud, 
în proces cu Sas Floarea, având ca obiect 
succesiune și partaj, cu termen la 
26.01.2016

l Se citează numitul Sucilă Nicolae lui 
Iacob în calitate de pârâtă în dosar nr. 
2824/265/2010 al Judecătoriei Năsăud, în 
proces cu Sucilă Ieronim, având ca obiect 
succesiune și partaj, cu termen la 
03.03.2016

l Domnul  Baicu Şt. Alexandru , identi-
ficat cu CNP 188041045355, cu ultimul 
domiciliu cunoscut in localitatea Racauti 
judetul Bacau, este chemat la Judeca-
toria Onesti, cu sediul str. Tineretului nr. 
1, judeţul Bacău, Completul C5, camera 
Sala 2, în ziua de 03.02.2016, ora 08:30, 
in calitate de Pârât, în proces cu EON 
Energie Romania SA în calitate de 
Reclamant, cerere de valoare redusă, 
dosar nr. 5913/270/2015

l SC Aridon Moldova SRL , cu sediul in 
Municipiul Bucuresti, sector 6, Bule-
vardul Iuliu Maniu nr. 7, corp A, scara 3, 

etaj 1, birou 44, Cod Unic de Inregistrare 
28574372, avand J40/11454/2013, prin 
administrator Alexei Ciuperca, declar 
pierdut Certificatul Constatator eliberat 
la 18.09.2013 in baza declaratiei pe 
propria raspundere inregistrata sub nr. 
343216/13.09.2013.

l  N u m i t u l  I o n i t a  I o n ,  C N P 
1710703431510, cu ultimul domiciliu 
cunoscut in Bucuresti, Str. Sold. Tunsu 
Petre, nr. 10, bl. 9, sc. 1, ap. 3, sector 5, 
este chemat personal la interogatoriu in 
data de 19.02.2016, ora 09.00 la Judeca-
toria Sectorul 5 Bucuresti cu sediul in Str. 
Splaiul Independentei nr. 5, sector 4, 
Bucuresti, Complet C4 Minori si Familie, 
Camera P46, in calitate de parat in 
Dosarul nr. 9174/302/2015 avand ca 
obiect exercitarea autoritatii parintesti, 
stabilire domiciliu minora Ionita 
Ana-Maria-Rebeca, nascuta la data de 
23.06.2009, in contradictoriu cu recla-
manta Pirva Ionela.

l Prin încheierea fără număr a 
Judecătoriei Zalău din data de 
09.12.2015, în temeiul art.80 C.proc.
pen., persoanelor vătămate -părţi civile 
foşti acţionari ai SC Elcond SA li s-au 
desemnat avocaţi din oficiu care să le 
reprezinte interesele în cauza privind pe 
inculpaţii Simu Horia Şchiopu, Avasili-
chioaiei Gheorghe şi Ardeleanu Radu 
Cristian, având ca obiect infracţiunea 
de gestiune frauduloasă, după cum 
urmează: -av. Cubleşan Roxana -pentru 
2368 de persoane vătămate -părți civile; 
-av.Demjen Attila -pentru 2370 de 
persoane vătămate -părţi civile; -av.
Flonta Codruţa (înlocuită prin rezoluția 
judecătorului de cameră preliminară și 
adresa Baroului Sălaj cu av.Popovici 
Mihaela) -pentru 2369 de persoane 
vătămate -părți civile. Tabelul cu 
numele și  adresele persoanelor 
vătămate se af lă la dosarul nr. 
4609/337/2015 al Judecătoriei Zalău (cu 
termen în 20.01.2016, ora 12.00, sala 
22) și poate fi consultat la Judecătoria 
Zalău de orice persoană interesată. 
Foști i  acționari  SC Elcond SA 
(persoane vătămate -părți civile) au 
obligaţia de a înştiinţa Judecătoria 
Zalău în 3 zile de la publicarea în ziar a 
prezentei comunicări în cazul în care 
refuză să fie reprezentaţi prin avocaţii 
desemnaţi din oficiu. 

l Pârâtul Oraşul Breaza prin Primar 
reprezentat de domnul Bălăşescu Costin 
Răzvan, cu sediul în Breaza, Str.Repub-
licii, nr.82B, telefon- 0244.340.508, 
340460, Fax: 0244.340.428, cont nr.
RO17TREZ5225006XXX000077 deschis 
la Trezoreria Câmpina, Cod Fiscal 
2845737, este citat în dosarul civil 
nr.4324/204/2015 în calitate de pârât la 
Judecătoria Campina în data de 
21.01.2016, ora-9.00, reclamanta fiind 
Parohia Breaza de Sus I cu Hramul 
Sfântul Nicolae, cu sediul în localitatea 
Breaza, strada Republicii, nr.13, jud.
Prahova, cod fiscal 2845737, cod IBAN 
R066RNCB0207012632360001 deschis 
la B.C.R. Sucursala Breaza, prin reprez-
entantul sau legal, Paroh Preot Dobre 
Gheorghe. Dosarul susmenţionat are ca 
obiect: constatarea dreptului nostru de 
proprietate prin uzucapiunea de lungă 
durată asupra terenului în suprafaţă de 
1.871 mp, situat în oraşul Breaza, Str.
Republicii, nr.13, jud.Prahova, Tarlaua 
28, Parcela 530, şi asupra terenului in 
suprafaţă de 4.838mp situat în oraşul 
Breaza, Strada Eternităţii nr.Tarlaua 28, 
parcela 517,  precum şi  asupra 
construcţiilor edificate pe acest teren, 
respectiv: Biserica în suprafaţă de 
151mp, clopotniţă în suprafaţă de 18mp 
şi magazie în suprafaţă de 37mp) prin 
accesiune imobiliară.

LICITAȚII
l Primăria Mărășești, str. Siret nr.1, 
jud. Vrancea organizează licitație în 
vederea concesionării unui imobil- 
teren în suprafață de 256,00m.p. în 
c o n f o r m i t a t e  c u  H C L  n r. 
101/22.12.2015, în data de 04.02.2016, 
ora 10.00, la sediul unității contrac-
tante. Pret caiet de sarcini: 50 lei. Data 
limită solicitare clarificări: 02.02.2016. 
Data  l imi tă  depunere  o fe r t e : 
03.02.2016, ora 9.00. Relații supli-
mentare: primăria Mărășești, tel.: 0237-
260550.

l Debitorul SC Rubinio Club SRL 
societate în faliment, prin lichidator 
judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL, 
scoate la vânzare: Proprietate imobiliară 
situată în București, Șos. Ștefan cel 
Mare nr. 31, bl. 29, parter, sector 2, 
formată din: -Construcții compuse din: 
-C1 -fost cinematograf, structurat pe 
S+P, cu o suprafață construită la sol de 
1.345 mp, având nr. cadastral 225585-
C1-U15 (nr. cadastral vechi 109/0;7) și 
înscris în CF nr. 225585-C1-U15 (nr. CF 
vechi 90505). -C2 -casă bilete, struc-
turată pe parter, cu o suprafață 
construită la sol de 5 mp, având nr. 
cadastral 225585-C1-U15 (nr. cadastral 
vechi 109/0;7) și înscris în CF nr. 
225585-C1-U15 (nr. CF vechi 90505). 
-Terenul, în suprafață de 1.474 mp, pe 
care sunt edificate construcțiile nu are 
cadastru, situația tehnică și juridică a 
acestuia este în curs de clarificare. 
Prețul de pornire al licitației pentru 
proprietatea imobiliară este de 
1.039.714 euro, exclusiv TVA. Prețul 
Caietului de sarcini este de 8.000 lei, 
exclusiv TVA. Prima ședință de licitație 
a fost fixată la data de 18.01.2016, ora 
15.00 iar dacă proprietatea imobiliară 
nu se adjudecă la această dată, 
următoarele ședințe de licitații au fost 
fixate în data de 25.01.2016, 01.02.2016 
și 08.02.2016, ora 15:00, prețul fiind 
același pentru toate ședințele de licitație. 
Participarea la licitație este condiționată 
de:  -consemnarea în contul nr. 
RO92UGBI0000792003035RON 
deschis la Garanti Bank Sucursala 
Lipscani, cel târziu cu o zi înainte de 
data și ora stabilită pentru ședința de 
licitație, a garanției de 10% din prețul 
de pornire al licitației; -achiziționarea 
cel târziu cu o zi înainte de data și ora 
stabilită pentru ședința de licitație a 
Caietului de sarcini. Toate ședințele de 
licitații se vor desfășura la sediul lichi-
datorului judiciar din București, Str. 
Buzești nr. 71, et. 2, cam. 203, sector 1. 
Pentru relații suplimentare sunați la 
telefon 021.318.74.25, email dinu.urse@
gmail.com.

l Direcţia Silvică Galaţi cu sediul în 
Galaţi, str. Ştiinţei, nr. 95, telefon 
0236/412517, fax 0236/460256, e-mail 
office@galati.rosilva.ro , organizează pe 
data de 22 ianuarie 2016, orele 10.00, la 
sediul Direcţiei Silvice Galaţi din 
Galaţi, Str. Ştiinţei, nr.95, licitaţie inter-
mediară pentru vânzarea de masă 
lemnoasa pe picior din producţia 

anului 2016. Tipul licitaţiei este publică, 
cu strigare. Licitaţia este organizată şi 
se va desfăşura conform prevederilor 
Regulamentului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier propri-
etate publică, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 924/2015. Data şi ora 
organizării preselecţiei este 19 ianuarie 
2016, orele 9.30. Data şi ora limită până 
la care poate fi depusă documentaţia 
pentru preselecţie şi înscrierea la lici-
taţie este 18 ianuarie 2016, orele 16.00. 
Lista partizilor care se licitează, preţul 
de pornire a licitaţiei şi pasul de stri-
gare pentru fiecare partidă sunt afişate 
la sediul organizatorului şi pe site-ul 
Regiei Naţionale a Padurilor-Romsilva, 
www.rosilva.ro. Volumul total de masă 
lemnoasa pe picior oferit la licitaţie este 
de 18417 m.c., din care: - pe natura de 
produse: produse principale 12090 m.c., 
produse secundare 6327 m.c. - pe specii 
şi grupe de specii:  fag 81 m.c., stejari 
1503 m.c., diverse tari 5007 m.c., 
diverse moi 11826 m.c. Masa lemnoasa 
pe picior oferită spre vânzare nu 
provine din fondul forestier proprietate 
publică a statului certificat în sistem 
FSC. Masa lemnoasa pe picior rămasă 
neadjudecata după încheierea licitaţiei 
se va putea adjudeca prin negociere, 
desfăşurată în ziua licitaţiei, la un 
interval de o oră de la închiderea 
şedinţei de licitaţie. Negocierea se 
desfăşoară conform prevederilor HG 
nr.924/2015, cu înscrierea prealabilă a 
operatorilor economici care îndeplinesc 
condiţiile de participare şi înregistrarea 
solicitărilor la registratură organizator-
ului în intervalul de o oră de la închi-
derea şedinţei de licitaţie. Caietul de 
sarcini poate fi procurat de la sediul 
organizatorului licitaţiei începând cu 
data 12 ianuarie 2016. Alte informaţii 
privind organizarea şi desfăşurarea 
licitaţiei: Documentele pentru prese-
lecţie se depun la registratură organiza-
torului licitaţiei sau se pot trimite prin 
poştă, cu înregistrare până la data şi 
ora limita stabilită. Tehnologia de 
exploatare a partizilor oferite la licitaţie 
este cu utilizare de tractoare forestiere 
şi atelaje. Neîncheierea contractului de 
vânzare-cumpărare a masei lemnoase 
adjudecate în termenul maxim de 10 
zile lucrătoare, stabilit prin caietul de 
sarcini, din culpă exclusivă a operator-
ului economic adjudecatar, atrage 
anularea adjudecării pentru masa 
lemnoasă respectivă şi pierderea 
garanţiei de contractare aferente. Rezil-
i e r e a  c o n t r a c t u l u i  d e  v â n z a -
re-cumpărare a masei lemnoase 
adjudecate din culpă exclusivă a opera-
torului economic adjudecatar atrage 
pierderea garanţiei de contractare 
aferente, precum şi a dreptului de 
participare la licitaţie/negociere pentru 
partida al cărei contract de vânza-
re-cumpărare a făcut obiectul rezil-
ierii .   Pentru informaţii  şi  date 
suplimentare vă puteţi adresa organiza-
torului licitaţiei, Direcţia Silvică Galaţi, 
compartiment fond forestier, ing.Luca 
Gheorghe, telefon 0748270902.

l Anunț privind organizarea licitaţiei 
de vânzarea masă lemnoasă pe picior și 
fasonată. Organizatorul licitaţiei: 
R.N.P.-Romsilva, Directia Silvica 
Valcea, cu sediul în Rm. Vâlcea, Str. 
Carol I, nr. 37, Jud. Vâlcea, telefon 
0250-732.823, 0250-735.840, fax 0250-
739.266, e-mail : office@valcea.rosilva.
ro. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 
2 1 . 0 1 . 2 0 1 6 ,  o r a  1 1 , 0 0 .  L o c u l 
desfăşurării licitaţiei: sediul Teatrului 
Anton Pann din Rm.Vâlcea, Bd. Tudor 
Vladimirescu, nr 23 , Jud.Vâlcea. Tipul 
licitaţiei: licitaţie publică cu strigare. 
Licitaţia este organizată şi se va 
desfăşura conform prevederilor „Regu-
lamentului de valorificare a masei 
lemnoase din fondul forestier propri-
etate publică” aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 924/2015. Data şi ora 
organizării preselecţiei: 18.01.2016, 
începând cu ora 11,00. Data şi ora 
limită până la care poate fi depusă 
documentaţia pentru preselecţie şi 
înscrierea la licitaţie: 15.01.2016, ora 
14,00. Rezultatul preselecției va fi afișat 
la sediul organizatorului, precum si pe 
site-ul www.valcea.rosilva.ro. Lista 
partizilor/ loturilor/ pieselor care se 
licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi 
pasul de licitare pentru fiecare partidă/
lot/piesă sunt afişate la sediul organiza-
torului şi pe site-ul www.rosilva.ro. 
Volumul total de masă lemnoasă pe 
picior este de 98062 m3 ,din care pe 

Ministerul Finanțelor Publice. Agenția Națională de Administrare 
Fiscală. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dâmbovița. Nr. 
671/08.01.2016. Invitație de participare. Agenția Națională de 
Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor 
Publice Ploiești, prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice 
Dâmbovița, invită practicienii în insolvență înscriși pe Lista 
practicienilor în insolvență agreați de Agenția Națională de 
Administrare Fiscală pentru regiunea Ploiești să depună, până cel 
târziu la data de 22.01.2016, ora 12.00, ofertă în vederea 
desemnării unui practician în insolvență în dosarele de insolvență 
privind pe debitorii: SC Melissa – Yoyo SRL – Tătărani, dosar nr. 
4968/120/2015; SC Donrep Construct SRL - Târgoviște, dosar nr. 
3900/120/2015; SC Dual Industry SRL – Târgoviște, dosar 
5257/120/2015; SC Avirandy Impex SRL – Butimanu, dosar nr. 
5141/120/2015; SC Nik ABC Grup Construct SRL – Gura Ocniței, 
dosar nr. 523/120/2015; SC Fotvas Trans SRL – Văcărești, dosar 
nr. 5495/120/2014; SC Dor Fer SRL – Târgoviște, dosar nr. 
2627/120/2014; SC Petrocost SRL – Glodeni, dosar nr. 
421/120/2015; SC Iuvidi SRL – Șotânga, dosar nr. 
2772/120/2014; SC Expresiv SRL – Târgoviște, dosar 
5429/120/2015; SC Blind Romana SRL – Târgoviște, dosar nr. 
5430/120/2015; SC Confexim Izabel SRL – Târgoviște, dosar nr. 
5427/120/2015; SC Almar Riviera Design SRL – Tătărani, dosar 
nr. 5426/120/2015; SC Daducom SRL – Târgoviște, dosar nr. 
5428/120/2015; SC Cartimar Com SRL – Șotânga, dosar nr. 
4450/120/2015; II Matei Cristian Alexandru – Bilciurești, dosar 
nr. 3681/120/2015; SC Max Grup SRL – Târgoviște, dosar nr. 
2625/120/2014; Tudorache Petre Stefanita Întreprindere 
Individuală – Dragomirești, dosar nr. 1659/120/2015; SC Vio Vis 
Activ Com SRL – Dobra, dosar nr. 922/120/2015; SC Ulpia SRL – 
Târgoviște, dosar nr. 1940/120/2015; SC Viper Automobile SRL – 
Șotânga, dosar nr. 2632/120/2014, dosare aflate pe rolul 
Tribunalului Dâmbovița, întocmită conform prevederilor art. 16 
din Ordinul Președintelui Agenției Naționale de Administrare 
Fiscală nr. 1.451/2015 privind procedurile de agreare și selecție a 
practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de 
Administrare Fiscală. Ofertele vor fi depuse la registratura 
Administrației Județene a Finanțelor Publice Dâmbovița din 
Târgoviște, Calea Domnească, nr. 166, în plic închis și sigilat prin 
aplicarea ștampilei ofertantului, pe care se va menționa: “Ofertă 
pentru selectarea practicianului în insolvență în dosarul de 
insolvență al SC … SRL. A nu se deschide înainte de data de 
22.01.2016, orele 12.00”.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Anunță valorificarea prin 
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 
Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active 
aparținând: SC Cora Ramira Conf SRL-D – Pitești, după cum 
urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Mașină de cusut 2 
ace 4 Fire JK-768 BDI-4-24 - 1 buc., 1.683 lei; Mașină de cusut 2 
ace 4 Fire JK-768 BDI-4-24 -1 buc., 1.683 lei; Mașină de cusut JK-
Shirley II, 2.415 lei; Mașină de cusut JK-Shirley II, 2.415 lei; 
Mașină de cusut JK-Shirley II, 2.415 lei; Mașină de cusut JK-
Shirley II, 2.415 lei; Mașină de cusut 2 ace 4 fire JK-768 BDI-4-24, 
5 buc., 7.516 lei; Mașină de cusut JK-Shirley II E, 5 buc., 11.373 
lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de evaluare, 
actualizate cu rata inflației, fiind prima licitație. Pentru bunurile 
menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 
bunurile solicitate) în contul RO17TREZ0465067XXX013347, 
deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au obligații fiscale 
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din 
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 26-01-
2016, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 27-01-2016, ora 
14:00:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Argeș, mezanin 2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi 
invităm pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să 
înștiințeze despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea 
decăderii, până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se 
pot afla de la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Argeș, mezanin 2, camera 5, tel. 0248.211511 - 3252.

MFP - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Direcția 
Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești. Administrația 
Județeană a Finanțelor Publice Argeș. Anunță valorificarea prin 
licitație publică cu strigare, în conformitate cu prevederile Codului 
Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală republicat, a unor active 
aparținând: Sc Promotor Auto-Com – Bascov, după cum 
urmează: Denumire, Valoare [Ron, fără TVA]: Autoturism Opel 
Astra, nr. identificareWOLOTGF3522057302, AG-31-ALB, an fab. 
2001, 6.192 lei; Autoutilitară Dacia 1305 RI Pick-Up, nr. 
identificare UU1D16119Y2951262, an fabricație 2000, AG-08-
ALB, 2.154 lei. Prețurile menționate reprezintă 100% din cele de 
evaluare, actualizate cu rata inflației, fiind prima licitație. Pentru 
bunurile menționate, ofertanții vor trebui să depună cererea de 
participare, oferta scrisă în plic sigilat, dovada depunerii taxei de 
participare (10% din valoarea de pornire a licitației pentru 
bunurile solicitate) în contul RO17TREZ0465067XXX013347, 
deschis la Trezoreria Pitești, dovada că nu au obligații fiscale 
restante, precum și celelalte documente specificate la art. 162 din 
Codul de Procedură Fiscală republicat, până în ziua de 26-01-
2016, ora 14:00. Licitația va avea loc în data de 27-01-2016, ora 
11:00:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice 
Argeș, mz. 2, camera 5. Bunurile sunt libere de sarcini. Îi invităm 
pe toți cei care pretind un drept asupra bunurilor să înștiințeze 
despre aceasta organul de executare, sub sancțiunea decăderii, 
până în ziua anterioară licitației. Relații suplimentare se pot afla 
de la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș, 
mz. 2, camera 5, tel. 0248.211511 - 3252.
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natură de produse: - produse princi-
pale: 75933 m3; - produse secundare: 
22129 m3; şi respectiv pe specii şi grupe 
de specii: -  răşinoase: 24548 m3; - fag: 
40152 m3;-  stejari: 19062 m3; - diverse 
specii tari: 11143 m3; -  diverse specii 
moi: 3157 m3. Volumul total de masă 
lemnoasă fasonată oferit la licitaţie 
896,221 m3,  din care pe sortimente: - 
lemn pentru furnire tehnice: 0 m3; - 
lemn pentru cherestea: 694,64 m3;  
- lemn rotund şi despicat pentru indu-
stria celulozei şi hârtiei: 22,677  m3; - 
lemn pentru PAL şi PFL: 0 m3; - lemn 
rotund de foioase şi răşinoase pentru 
construcţii:  60,759  m3; - lemn de foc: 
112,01 m3; - cherestea: 6,15 m3. şi 
respectiv pe specii şi grupe de specii: - 
răşinoase: 470,37 m3; - fag: 198,42 m3; 
- stejar, gorun: 36,32  m3; - cer, gârniţă: 
6,03 m3; - salcâm: 25,124 m3; - cireş: 
74,44 m3; - paltin: 0 m3; - frasin:  1,41 
m3; - tei: 0 m3; - plop: 20,2 m3; - diverse 
specii tari: 52,75 m3; - diverse specii 
moi: 11,151 m3. Masa lemnoasă oferită 
spre vânzare provine din fondul 
forestier proprietate publică a statului, 
certificat în sistemul Forest Steward-
ship Council (FSC), iar materialul 
lemnos fasonat confiscat este fără 
certificat in sistemul FSC. Masa 
lemnoasă rămasă neadjudecată după 
încheierea licitaţiei se va putea adju-
deca prin negociere, în aceeaşi zi, în 
condiţiile prevăzute de reglementările 
în vigoare. Caietul de sarcini poate fi 
procurat de la sediul organizatorului 
l icitaţiei  începând cu data de: 
11.01.2016. Pentru informaţii şi date 
suplimentare vă puteţi adresa organiza-
torului licitaţiei:  ing. Doncea Cosmin și 
ing. Iosif Adrian, la telefonul precizat 
la datele privind organizatorul.

l Direcția Silvică Vâlcea, cu sediul în 
Rm. Vâlcea, str. Carol I, nr. 37, cod 
Postal 240 591, tel. 0250/735 840, fax. 
0250/739 266; email office@valcea.
rosilva.ro organizează în ziua de luni, 
25 ianuarie 2016, ora 11.00, la sediul 
sau, licitație publica deschisa cu stri-
gare, pentru vânzarea următoarelor 
mijloace fixe, scoase din funcțiune: Nr. 
crt. - Denumire mij. fix - nr. inventar - 
greutate estimată în tone: Platformă 
metalică – 48004 - 131,4; Platformă 
metalică – 48005 - 131,4; Platformă 
metalică – 48006 - 131,4; Platformă 
metalică – 48007 - 131,4; Platformă 
metalică – 48008 - 131,4; Platformă 
metalică – 48009 - 131,4; Platformă 
metalică – 48010 - 131,4; Ponton 
metalic – 48012 - 8,6; Ponton metalic – 
48013 - 8,6; Ponton metalic – 48014 - 
8,6; Ponton metalic – 48015 - 8,6; 
Ponton metalic – 48016 - 8,6; Ponton 
metalic – 48017 - 8,6; Ponton metalic – 
48018 - 8,6. Prețul de pornire la licitație 
este de 0,54 lei/kg fără T.V.A.  Saltul de 
supralicitare este de 0.05 lei/kg fără 
T.V.A. Garanția de participare pentru o 
Platformă metalică este de 3 548 lei 
fără T.V.A Garanția de participare 
pentru un ponton metalic este de 232 lei 
fără T.V.A. Cheltuieli de participare - 
100 lei/participant TVA inclus. Contra-
valoarea caietului de sarcini-100 lei/buc 
TVA inclus. La licitație poate participa 
orice persoană fizică sau juridică, care 
prezintă, până la data de 22 ianuarie 
2016, ora 14.00, la sediul vânzătorului, 

următoarele: - cererea de înscriere la 
licitație, cu specificarea activelor pentru 
care licitează; - documentele care 
certifică identitatea și calitatea ofertan-
tului, respectiv: a) pentru persoane 
juridice române și persoane fizice înreg-
istrate la O.N.R.C.: certificatul 
constatator, eliberat de ONRC, și 
Certificatul Unic de Înregistrare. b) 
pentru persoane juridice străine, copia 
actului de înmatriculare a societății 
comerciale (tradus în limba română și 
legalizat); c) pentru persoane fizice 
române: copie a actului de identitate; d) 
pentru persoane fizice străine: copie a 
actului de identitate tradus în limba 
română și legalizat. - dovada achitării 
garanției la activele pe care le licitează 
și a tarifului de participare. - dacă este 
cazul, împuternicirea acordată reprez-
entantului ofertantului. Documentele 
depuse vor fi prezentate și în original 
sau în copie legalizată pentru stabilirea 
conformității documentelor depuse. 
Mijloacele fixe sunt amplasate pe lacul 
Brădișor din com. Malaia, jud. Vâlcea și 
sunt în gestiunea Păstrăvăriei Brădișor. 
Operațiunea de dezmembrare este în 
sarcina cumpărătorului, iar fierul vechi 
rezultat se cântărește în prezenta 
v â n z ă t o r u l u i  ș i  s e  v a l o r i f i c ă 
cumpărătorului la prețul adjudecat de 
acesta la licitație. Relații suplimentare 
se pot obține: ing. Oprescu Ion, telefon 
0730/65.25.65 sau de la biroul producție 
din cadrul direcției silvice.

l Direcţia Silvică Vâlcea, organizează 
în ziua de luni 25.ian.2016, ora 12.00, la 
sediul său din str. Carol I, nr. 37, mun. 
Rm. Vâlcea, tel 0250/735840, licitaţie 
publică deschisă cu strigare, pentru 
vânzarea următoarelor mijloace fixe, 
scoase din funcțiune: 1. Canton silvic 
Verdita - OS Drăgășani - valoare 
pornire licitație fără T.V.A - 20 290 lei 
2. Canton silvic Cetateaua - OS 
Drăgășani - valoare pornire licitație 
fără T.V.A - 4010 lei. 3. Clădire de 
locuit BARCU - OS Horezu - valoare 
pornire licitație fără T.V.A - 4000 lei. 4. 
Cabana muncitori ZGANDEA - OS 
Horezu - valoare pornire licitație fără 
T.V.A - 3300 lei. 5. Magazie materiale 
IEZER - OS Horezu - valoare pornire 
licitație fără T.V.A - 3700 lei. 6. Trans-
formator IREE - O.S. Drăgășani - 
valoare pornire licitație fără T.V.A. 
– 6200 lei. 7. Post trafo - O.S. Drăgășani 
- valoare pornire licitație fără T.V.A. – 
320 lei. 8. Tractor agricol TIH - O.S. 
Drăgășani - valoare pornire licitație 
fără T.V.A - 8600 lei. 9. Dacia double 
cabina 1,9D - O.S. Băbeni - valoare 
pornire licitație fără T.V.A - 4900 lei. 
10. Șalupă - O.S. Voineasa - valoarea de 
pornire fără T.V.A. - 3830 lei;  - saltul 
de supralicitare este 1% din valoarea de 
pornire la licitație a mijlocului fix în lei 
întregi fără T.V.A.  - garanția de partic-
ipare este 5% din valoarea de pornire la 
licitație a mijlocului fix în lei întregi 
fără T.V.A. - Tariful de participare la 
licitație este de 50 lei/participant 
inclusiv T.V.A. La licitație poate 
participa orice persoană fizică sau 
juridică, care prezintă, până la data de 
22 ianuarie 2016, ora 14.00 la sediul 
vânzătorului, următoarele: - cererea de 
înscriere la licitație, cu specificarea 
activelor pentru care licitează; - docu-

mentele care certifică identitatea și 
calitatea ofertantului, respectiv: a) 
pentru persoane juridice romane și 
persoane fizice înregistrate la O.N.R.C.: 
certificatul constatator, eliberat de 
ONRC, și Certificatul Unic de Înregis-
trare. b) pentru persoane juridice 
străine, copia actului de înmatriculare a 
societății comerciale (tradus în limba 
română și legalizat); c) pentru persoane 
fizice romane: copie a actului de identi-
tate; d) pentru persoane fizice străine: 
copie a actului de identitate tradus în 
limba română și legalizat. - dovada 
achitării garanției la activele pe care le 
licitează și a tarifului de participare. - 
dacă este cazul, împuternicirea acor-
dată reprezentantului ofertantului. 
Documentele depuse vor fi prezentate și 
în original sau în copie legalizată 
pentru stabilirea conformității docu-
mentelor depuse. Alte precizări:  
Terenurile aferente construcțiilor 
(cabane, cantoane, clădire de locuit, 
magazie materiale) aparțin persoanelor 
juridice și fizice cărora le-au fost retro-
cedate în baza legilor de fond funciar. 
Relații suplimentare se pot obține: ing. 
Oprescu Ion, telefon 0730/65.25.65.

PIERDERI
l Pierdut CARD AVOCAT, Barou 
Bucureşti pe numele Michinici Cristiana, 
în data de 05.01.2016 în oraşul Bolonia 
(Bologna), Italia. Îl declar nul.

l Pierdut atestat profesional transport 
marfă, categoria C+E, eliberat de 
A.R.R. Mehedinți pe numele: Craio-
veanu Ion. Se declară nul.

l Declar pierdut Proces verbal de 
predare- primire a locuinţei nr. 542 din 
30.03.1994 eliberat de Unitatea contrac-
tuală S.C. Orizont S.A. pe numele 
Bădiţa Maria.

l Subscrisa S.C. Grant Taxi Service 
S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, 
Sector 6, bd. Ghencea nr.27, înregistrată 
la Registrul Comerţului sub numărul 
J40/10003/2010, declară pierdut număr 
atribuire fiscal, declaraţie de instalare, 
carte de intervenţie pentru casa de 
marcat Microsif model 03 serie 32490, 
MB 0487103845. Le declarăm nule.

l Declar pierdute (nule) carnet 
student, legitimaţie student nr.203, 
legitimaţie transport nr.0262289 emise 
de Universitatea Bucureşti Facultatea 
de Litere, card RATB, paşaport, toate 
pe numele Zhu Yadi.

l S.C. Porsche Leasing Romania I.F.N. 
S.A. sat Voluntari, jud. Ilfov, C.U.I. 
12064199, J23/493/2004, declar pier-
derea timbrului de mediu nr. 54950 
eliberat de D.G.A.M.C.

l S.C. Grup Est Security S.R.L. cu sediul 
social în Piatra Neamţ, str. Mărăşeşti, jud. 
Neamţ, J27/159/1992, C.U.I. RO 
2861660, declară pierdut Certificat 
Constatator emis în baza declaraţiei nr. 
33565/16.12.2011 pentru punctul de lucru 
din Municipiul Constanţa, B-dul Mamaia 
nr.65, bloc 1A, scara B, etaj P, ap.63, jud. 
Constanţa, eliberat la data de 21.12.2011. 
Se declară nul.
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